
Adviesbureau De Overstap uw zorgverlener  

 
Kunt u een steuntje in de rug gebruiken om het dagelijks leven zelfstandig vorm te geven? 
Familie en vrienden helpen u waar mogelijk, maar soms is het fijn om professionele 
begeleiding te ontvangen.   
 
Dan bent u bij Adviesbureau De Overstap op het goede adres! 
 

Voorbeelden van individuele begeleiding  
 Financiën en administratie:  

Hulp bij de administratie, post en financiën (over facturen, 
contracten, verzekeringen, enz.). 

 Activiteiten dagelijks leven:  
Ondersteuning bij basis behoeften van het dagelijks leven en 
de zelfzorg. 

 Sociaal netwerk:  
Hulp en ondersteuning bij het opbouwen en/of onderhouden 
van ondersteunende relaties. 

 Maatschappelijke participatie:  

Leren contact zoeken met mensen in de omgeving, hulp om 
te communiceren met anderen. 

 Tijdbesteding:  
Ondersteuning bij tijdbesteding van plezierige en nuttige 
activiteiten. Ondersteuning bij een gezond dag- en 
nachtritme. 

 Structuur en planning:  
Ondersteuning bij het aanbrengen van structuur en maken 
van een overzichtelijke realistische planning. Hulp om de dag 
in te delen en dingen te ondernemen. 

 Praktische ondersteuning:  
Hulp en ondersteuning bij het zelf organiseren van 

activiteiten in en om de woon en leefruimte zoals de huishouding en boodschappen doen.   
 
Onze medewerkers weten mensen te stimuleren en activeren met het doel de zelfredzaamheid te 
vergroten. Onze medewerkers fungeren “als begeleider op maat”. Zodra De Overstap de begeleiding mag 
uitvoeren gaat uw vaste zorgconsulent samen met u het plan uitwerken in concrete 
begeleidingsactiviteiten.  
 

Adviesbureau De Overstap doet meer.. 
Onze dienstverlening richt zich op de Participatiewet en 
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Wij bieden 
zorgtrajecten aan maar begeleiden en bemiddelen ook 
naar werk en richten ons o.a. op het (re)-integreren 

van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het 
bedrijfsleven vervult hierin een belangrijke rol. De 
Overstap biedt ondersteuning aan bedrijven met het 
invullen van de vacatures en ontlast hen hiermee van 
de administratieve zaken.  
 
Onze dienstverlening bestaat uit; 
 (Job-) Coaching 
 Werkfit maken 
 Naar werk begeleiding 
 Cursussen (VCA moeilijk lerende, sollicitatie) 

 Loopbaan testen 
 2e spoor 
 Outplacement 
 
 
 

Hulp nodig om de weg naar de Gemeente te vinden, graag meer weten over de werkwijze van De 
Overstap, bel of mail met ons. We helpen je graag verder. 
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Wat betekent de Wet 

maatschappelijke ondersteuning 

(Wmo) 

Volgens de Wmo zijn de gemeenten 

tegenwoordig verantwoordelijk voor de 

maatschappelijke ondersteuning van 

hun volwassen inwoners. Daarbij hoort: 

'ondersteunen van de zelfredzaamheid 

en de participatie'. Participatie wil 

zeggen: meedoen in de samenleving, 

bijvoorbeeld mensen kunnen ontmoeten 

en het verkrijgen van werk of een 

zinvolle dag invulling hebben. Welke 

ondersteuning de gemeente precies 

moet bieden is niet vastgelegd in de 

wet. Daardoor is maatwerk mogelijk. 

Het resultaat moet zijn dat je zo 

zelfstandig mogelijk kunt leven en mee 

kan doen in de maatschappij. 

 

 

Expertise 
 
Wij bieden professionele, resultaatgerichte 
en flexibele ondersteuning, voor mensen 
die begeleiding of ondersteuning nodig 
hebben ter verbetering van de 
zelfredzaamheid op alle levensgebieden. 
Wij beschikken over specifieke expertise 
op het gebied van: Autisme Spectrum 
Stoornis (ASS), klassiek autisme, 
asperger, PDD-NOS, verstandelijke of 
psychische beperking, moeilijk lerende, 

AD(H)D,  borderline, depressieve- of burn-
outklachten, (gedeeltelijk-) 
arbeidsongeschikt, culturele diversiteit. 
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